
चातमुा�स

�ह�� धम�क�पनानंसुार आषाढ श�ु एकादशी ते
का�त�क श�ु एकादशी या चार म�ह�या�ंया काळास
चातमुा�स �हणतात. जनै धम�क�पननेसुार चातमुा�स
आषाढ श�ुल चतदु�शीला स�ु होतो आ�ण का�त�क
पौ�ण�मपेय�त चालतो. या काळात एरवी एका गावा�न
�स�या गावाला �वहार (�वास) करणार जेनै साधू
एकाच गावात म�ुकाम करतात.

चातमुा�स कालावधी
चातमुा�स �हणज चेार म�हन.े आषाढाच २े० �दवस,
�ावण-भा�पद-आ��न ह तेीन पणू� म�हन आे�ण
का�त�क म�ह�याच पे�हल १े१ �दवस.

भारतीय उपखडंात हा काळ मोसमी पावसा�याचा
असतो. आषाढ श�ु एकादशीला सयू� �मथनु राशीत
यतेो त�ेहा चतमुा�साची स�ुवात होत.े आषाढ� श�ु



एकादशीला प�ा एकादशी �क�वा दवेशयनी एकादशी
अस �ेहणतात. का�त�क श�ु एकादशीस चातमुा�स
सपंतो त�ेहा सयू� तळुा राशीत आ�यावर का�त�क श�ु
एकादशी यते.े का�त�क श�ु एकादशीस '�बो�धनी
एकादशी अस नेाव आह.े का�त�क श�ु �ादशीला
चतमुा�स नसतो. जनैधम�य आषाढ श�ुल चतदु�शी ते
का�त�क पौ�ण�मपेय�तचा काळ हा चातमुा�साचा
कालावधी मानतात. चतमुा�सात�या दवेशयनी
एकादशीला दवे झोपतात आ�ण �बो�धनीला उठतात,
अशी धारणा आह.े

�या वष� �ावण , भा�पद �क�वा आ��न म�ह�यात
अ�धक मास यतेो, �या वष�
चातमुा�स पाच म�ह�याचंा असतो.
शतेीतील परे�या �य�ेात होतात आषाढ यतेो त�ेहा
दवे शयनात जातात,(अशी धारणा आह)े अा��नात
�पकाचंी तोडणी होत,े का�त�कात मळणी होऊन
दवेो�थानची वळे यते अेशी �ह�� परपंरा आह.े

चातमुा�सात �ह��चं �ेववाहम�ुत� नसतात.



�त-उपासना
या काळात �ह�� धम� व जनै धमा�त अनके �त-उपासना
के�या जातात. या काळात �ह�� धमा�त व�ण�ल�ेया
स�ंकारापंकै� य�ोपवीत स�ंकार (मुंज), �ववाह ,
द��ा�हण, य� , गहृ�वशे, गोदान इ�याद� शभु कम�
केली जात नाहीत असा धम�शा��ीय सकंेत �ढ आह.े
भागवत परुाणानसुार �व�णूं�या �न�से ह�रशयन �हटंले
जात.े

�व�णशुयनो�सव

आषाढ श�ु एकादशीला सव�पचारानंी य�ु अशा
पलगंावर शखंच�ा�द आयधुानंी य�ु व ल�मी पाय
चरुीत बसली आह अेशी �ी�व�णचूी ��तमा ठेवनू,
�तची अनके �कार�या उपचारानंी पजूा करावी.
'स�ुत �ेव�य जग�ाथ जेग�स�ुत भंव�ेददम ।् �वब�ुे
�व�थ ब�ुयत ते�सव�सचराचरम ॥्



अशी �तची मग �ाथ�ना करावी. �या �दवशी उपास
क�न रा�ी जागरण कराव.े �ादशीला प�ुहा पजूा
क�न, �योदशीला- गायन, नत�न, वा�वादन वगरै�नी
सवेा करावी. अस हे तेीन �दवसाचं �ेत आह.े या
बाबतीत �मात� आ�ण व�ैणव यानंी आपाप�या
एकादशीला शयनी�ताचा आरभं करावा. रा�ी
शयनो�सव करावा व �दवसास �बोधो�सव करावा.
�ादश्ीला पार�या�या �दवशी शयनो�सव आ�ण
�बाधो�सव ह केरावते, अस केोणी �हणतात. या
बाबतीत दशेाचारा�माण वेागाव.े ह �ेत अ�धक
म�ह�यात क� नय.े आषाढ श�ु �ादशीला ज�ेहा
अनरुाधान�� नसले त�ेहा पारण केराव.े �यातही
अनरुाधा न��ाचा प�हला चरण मा� व�य� समजावा.
�यावळे� �ादशी थोडी असनू व�य� न��ाचा भाग
�ादशीचा अ�त�म करीत असले �यावळे� �नषधेाचा
�याग क�न, �ादशीलाच पारण केराव अेस केौ�तभुात
सा�ंगतल आेह.े सगंवकालाचा भाग टाकून, सकाळ�
अथवा म�या�हकाळ� जवेण कराव अेस पे�ुषाथ�
�च�तामणीत सा�ंगतल आेह.े



-------------------

चातमुा��य�त

�ादशीला पारण केे�यावर स�ंयाकाळ� पजूा क�न
चातमुा��य �ताचा सकं�प करावा; अस केौ�तभुात
सा�ंगतल आेह.े हा सकं�प एकादशीलाच करावा असे
�नण�य�स�ध �ुहणतो. चातमुा��य�ताचा आरभं अगद�
प�ह�यानचे जर करण अेसले, तर-ग�ुश�ुाचंे
अ�ता�दक, सतुक, सोयर वगरै �ेसगंी तो क� नय.े
�सया�दा वगरै जेर आरभं करण अेसले तर अ�ता�दक
व अशौचा�दक याम�य�ेह करायला हरकत नाही.
चातमुा��य�त शवैा�दकानंी�ह कराव.े

-------------------

चातमु��य�त�हण

जाई जईु वगरै��या फुलानंी भगव�ताची महापजूा
क�न,



'स�ुत �ेव�य जग�ाथ जेग�स�ुत भंव�ेददम ।् �वब�ुे
�व�य ब�ुयते �स�ोम भेवा�यतु॥
अशी �ाथ�ना करावी आ�ण �व�ण�ूया पढुे हात जोडनू
उभ रेा�न
'चतरुो वा�ष�काम म्ासान द्वे�यो�थापना�व�ध । �ावणे
वज�य शेाकं द�ध भा�पद तेथा ॥
��धमा�यजुमेा�स का�त�के ��दल तंथा । इम क�र�ये
�नयम �ंन�व��न कंु� मऽे�यतु ॥
इद �ंत मंया दवे गहृीत पंरुात�तव । �न�व��नं
�स��मायात �ुसादा� रेमापत ॥े
गहृीतऽे��म��त देवे पंचं�व यं�द य भेवते ।् तदा भवतु
स�पणू��सादा� जेनाद�न ॥'

या म�ंानी �ाथ�ना करावी व दवेाला शखंानंी अ�य� �ाव.े
या म�ंात सा�ंगतललेी जी �ावणात पालभेाजी व�य�,
भा�पदात दही व�य�, आ��नात �ध व�य� व
का�त�कात ��दलधा�य व�य� - ही �त तेी �न�य आहते.
ह�व�या�द इतर �त केर�याची जर इ�छा असले, तर
'�ावण वेज�य शेाकं' वगरै �ेोका�ंया जागी



'ह�व�या� भ��य�य देवेाह �ंीतय तेव।'
असा �ोक �हणावा. शाक�त आ�ण इतर �त जेर
एकदमच कर�याची इ�छा असले, तर शाक�ताचा म�ं
�हणनू, इतर �ताचंाही �हणावा. �याच�माण जेर गळू
सोडायचा असले व धारणा पारणा करण अेसले तर
�याबाबतीत पढु�ल�माण उे�चार करावा -

'वज��य�य गेडु दंवे मधरु�वर�स� ।े वज��य�य तेलैमहं
सुंदरागं�व�स�य ॥े
यो�या�यासी भ�व�या�म �ा�त�ं�पदपंरम ।् मौन�ती
भ�व�या�म �वा�ापालन�स�य ॥े
एका�तरोपवासीच �ा�तुं��पद पंरम ॥्'

सव�च �न�ष� पदाथ� जर व�य� करायच अेसतील, तर
'व�ृताका�द �न�ष�ा�न हर सेवा��ण वज�य'े असा सकं�प
करावा.
-----------------------

चातमुा��यातल �ेन�ष� पदाथ�



�ा�या�ंया हाडाचंा चनुा, कात�ा�या �पशवीतले
पाणी, ईड�न�ब,ू महाळुंग, व�ैदवे न झालले अे�,
�व�णलुा अप�ण न केलले अे�, करपलले अे�, मसरुा
व मासं- ही आठआ�मष आेहते, ती सव� व�य�
करावीत. पाढंर पेावट,े काळ वेाल, घवेडा, चवळ�,
लोणची, वागंी, क�ल�गड, प�ुकळ बीजाचं फेळ, मळु�च
�बया नसलले फेळ, ताबंडा मळुा, पाढंरा मळुा,
कोहळा, ऊस, नवी बोर,े आवळ,े �च�च, पलगंा�दकावंर
�नजण,े ऋतकुालावाचनू हवा त�ेहा ��ीसगं करण,े
परा�, मध, पडवळ, उडीद, �लग (ेकुळ�थ) आ�ण
पाढंया� मोहया� ही सव� व�य� करावीत. वागंी, बलेफळ,े
उबंर,े क�ल�गड व करपलले अे�- ह पेदाथ� व�ैणवा�ंन
अ�यीच व�य� करावते. गाय, �हसै व शळे� या�ंया
�धावाचनू इतर �ा�याचं �ेध, �शळ अे�,
�ा�णापासनू �वकत घतेलले रेस, जमीनीपासनू तयार
झालले मेीठ, ता�ंया�या भा�ंातल गेाईच �ेध,
साचलले पेाणी, �वतःकरताच केवळ तयार केलले अे�
-ह सेव� पदाथ� आ�मषगणात यतेात अस इेतर �थंात
सा�ंगतल आेह.े चातमुा��यातं ह�व�या� खाणाया�ला



पाप लागत नाही. ता�ंळ, मगू, यव, तीळ, कागं, राळ,े
वाटाण,े सावं,े ग�, पाढंरा मळुा, सरुण, स�धव,
सम�ुापासनू केलले मेीठ, गाईच देही-�ध-तपू, फणस,
आबंा, नारळ, �हरडा, �प�पळ�, �जर,े सुंठ, �च�च, केळ,े
आवळ,े राय आवळ (ेहरपररवेडी) गळुाखरेीज उसाचा
इतर पदाथ� (साखर) ही सव� तलेात जर तळललेी
नसतील, तर ह�व�य जेाणावीत. गाईच तेाक व �हशीचे
तपू हीही �व�चत �ठकाणी ह�व�य सेा�ंगतली आहते.

------------------------

का�य�ते

गळू खाण सेोड�यास �वर मधरु होतो. तले सोड�यास
अगंका��त सुंदर होत.े योगा�यासान �े��ा�तहोत.े
�वडा खाण सेोड�यास भोग�ा��त होत वे कंठ गोड
होतो. तपू सोड�यास शरीर मऊ होत.े पालभेाजी
सोड�यास प�वा� �मळत.े पायानंा अ�यगं लावणे
सोड�यास अगंाला सगुधं यतेो. दही, �ध व ताक ही
व�य� के�यास �व�णलुोक �मळतो. था�यात



�शज�वलले अे� सोड�यास वशं वाढतो. ज�मनीवर
दभ� अथं�न �यावर �नज�यास �व�णभु� होतो.
ज�मनीवर जवे�यान रेा�य �मळत.े मध (ुसरुा) व मासं
याचंा �याग के�यान मे�ुनपणा यतेो. एक�दवसाड
जवेण के�यान �े�लोक �मळतो. नख वे केस
राख�यान रेोज गगंा�नानाच फेळ �मळत.े मकुेपणा
राख�यान आे�ाभगं होत नाही. �व�णलूा नम�कार
के�यान गेोदानाच फेळ �मळत.े �व�ण�ूया पायानंा
�पश� करणारा कृतकृ�य होतो. �व�ण�ूया दवेळात
सडासमंाज�न के�यान रेाजपेणा �मळतो. शभंर
�द��णानंी �व�णलुोक �मळतो. एकवळे जवे�याने
अ��नहो�ाच फेळ �मळत.े अया�चत भोजनान �ेवहीर व
गहुा याचंी �व�छता के�याच फेळ �मळत.े �दवसा�या
सहा�ा भागात जवेण के�यास अ�य �वग� �मळतो.
पानावर जवेण के�यान केु���ेी रा�ह�याच फेळ
�मळत.े दगडा�या �चपवेर जवेण के�याने
�याग�नानाच फेळ �मळत.े या�माण चेार म�हनपेय�त
कर�यास कठ�ण नसल�ेया (सा�य) �ताचंा सकं�प,
एकादशीला अथवा �ादशीला क�न, �याच �दवशी



�ावणात�या �वशषे�ताचंा सकं�प पढु�ल �माणे
करावा-
'अहशंाकं वज��य�य �ेावण मेा�स माधव' वगरै.े या
�ठकाणी शाक या श�दाचा अथ�- फळ, मळू, प�ुप, पान,
अकंुर, काडं, साली वगरै जेो लोक��स� तोच �यायचा.
केवळ त�डी लाव�या�या �या भा�या �याच असा
सकंु�चत अथ� 'शाक' या श�दाचा यथे �ेयायचा नाही;
�हणनू वरील सव� व�त वु�य� करा�ा. सुंठ, हळद, �जरे
वगरै�ेह व�य�च होत. �या काळात उ�प� झाल�ेया
अथवा पवू� उ�प� होऊन वाळवनू ठेवल�ेया सव�
भा�या (शाका) व�य� करा�ा.
-----------------------

त�तम�ुा

शयनी आ�ण बो�धनी या एकाद�यानंा त�तम�ुा धारण
करा�ा अस रेामाच�न च�ं�का नावा�या �थंात
सा�ंगतल आेह.े त�तम�ुा धारण कर�या�या बाबतीत
�शसंापर अशी �व�धवा�य वे �न�दापर अशी



�नषधेाथ�क वा�य पे�ुकळआढळतात �हणनू,
याबाबतीत �श�ाचारा�माण �ेव�था जाणावी.
�या�ंया कुळात-बाप, आजा वगरै�नी त�तम�ुा घ�ेयाचा
धम� �वीकारला असले, �यानंी तो तसाच पढुे चालवावा.
�या�ंया कुळात कोणीही त�तम�ुा घते�या नसतील,
�यानंी तस केर�यात दोष सा�ंगतला आह;े �हणनू
केवळ �वतः�या ब�ु��या जोरावर तस केम� क� नय.े

-------------------

को�कळा�त

आषाढ श�ु �ादशीला वामनाची पजूा करावी, �हणजे
नरमधेाच फेळ �मळत.े पवूा�षाढा न��ान ये�ु अशा
पनुवलेा अ�पाना�दकाचं देान के�यास अ��य
अ�पाना�द �मळतात. पनुवलेा �ी�शवाचा शयनो�सव
करावा. या कमा�ला जी पनुव घणे तेी �दोषकाळची
�यावी. याच पनुवलेा को�कळा�त कराव.े

'�नान कं�र�य �ेनयता ��चय���थता सती । भो�या�म
न� भशु�या कं�र�य �ेा�णना दंयाम ॥्'



असा एक म�ह�यापय�तचा �ताचा सकं�प क�न,
को�कळा�पी �शवादवेीची पजूा करावी आ�ण रा�ी
जवेण कराव.े �यावष� अ�धकआषाढ असले �या वष�
ह �ेत कराव.े श�ु आषाढातं कर�यास कोठेच
शा��ाधार नाही. आषाढ �क�वा �ावण या
म�ह�यात�या पनुव, चतदु�शी �क�वा अ�मी या �तथ�वर
�शवाच पे�व�ारोपण कराव.े आषाढ� पनुवलेा
स�ंयाशानंी �ौर क�न, चार म�हन एेकाच जागी
राहा�याचा सकं�प करावा आ�ण �ासपजूा करावी,
अस सेा�ंगतल आेह.े या कामासाठ� सयू�दयापासनू
तीन म�ुत�पय�त असणारी पनुव �यावी. चातमुा��यातं
स�ंयाशान (ेग�त) �ौर क� नय.े चार अथवा दोन म�हने
एकाच जागी रहाव.े

--------------------

�ासपजूा�व�ध

आधी �ौर क�न नतंर बारा वळेा मातीची �नान वे
�ाणायाम हा �व�ध क�न �ासपजूा करावी. या



पजूचेा �व�ध स�ंपेान सेागंतो. दशेकाला�दकाचंा
उ�चार क�न,

'चातमुा��यवाससकं�प कंतु�
�ीकृ�ण�ासभा�यकाराणा संप�रवाराणा पंजूनं
क�र�य'े

असा सकं�प करावा. म�य �ेीकृ�ण व �या�या
पवू��दशकेडनू �द��ण�ेया वळणान-े वासदुवे, सकंष�ण,
���ुन आ�ण अ�न�� याचं आेवाहन कराव.े या
�ीकृ�णा�द पाच दवेता�ंया द��णभागी �ास व
�या�ंया पवू�कडनू �द��णा�मान-ेसमुतं,ु ज�ैम�न,
वशैपंायन व पलै अशा �ासपचंकाच आेवाहन कराव.े
�ीकृ�णा�द दवेता�ंया डा�ा बाजलूा भा�यकार
�ीम�छकंराचाय� आ�ण �या�ंया पवू��दशकेडनु
�द��णा�मान पे�पाद, �व��प, �ोटक व
ह�तामलक या आचाया�च आेवाहन कराव.े �ीकृ�णा�द
दवेतापचंकात �ीकृ�णा�या दोन बाजसू ��ा आ�ण
��, पवू� वगरै चेार �दशासं- सनक, सनदंन, सनातन
आ�ण सन�कुमार; आ�ण पढुे-ग�ु, परमग�ु, परम�े�ग�ु,
��ा, व�स�, श��, पराशर, �ास, शकु, गौडपाद,



गो�व�दपाद, शकंराचाय� व इतर ���न� याचंे
आवाहन कराव.े या �त�ही पचंका�ंया आ�नयेीस -
गणप�त, ईशा�यसे ��ेपाल, वाय�से �गा�, नऋै�यसे
सर�वती आ�ण पवू� वगरै आेठ �दशातं इ�ंा�दक
लोकपाल याचं आेवाहन क�न, �याचंी पजूा करावी.
नारायणा�या आठ अ�री म�ंान �ेयात�या �ीकृ�णाची
पजूा क�न, इतराचंी-�णवपवू�क 'नमो�त' अशी �याचंी
नाव घेऊेन, �या�ंया नामम�ंानी (पजूा) करावी. काही
आडकाठ� नस�यास,पजूनेतंर 'चतरुो
वा�ष�का�यासा�नह वसा�म' असा मनात सकं�प करावा
आ�ण
'अह तंाव��व��या�म सव�भतू�हताय व ।ै �ायने �ाव�ृष
�ा�णसकंुल वं�म� ��यत अेत�तशेम�ह�साथ� प�ा�वै
��ुतस�ंयान ।् �था�याम�तरुो मासान�वैास�त
बाधके।'
असा त�डान सेकं�प करावा. �यानतंर गहृ�थानंी
'�नवस�त सुखुनेा� ग�म�यामः कृताथ�ताम ।्
यथाश��च श�ुषूा कं�र�यामो वय मंदुा ॥'



अस सेागंाव.े �यानतंर गहृ�थानंी अ�धक
वयोमाना�माण अेसणाया� यत�ना आ�ण यत�नी
पर�पराना नम�कार करावा. हा �व�ध जर पनुवलेा
करण अेश�य झाल तेर �ादशीला करावा.
आषाढकृ�ण ��तीयलेा अश�ूयशयन�त कराव.े या
�तात ल�मीसह �व�णचूी पलगंावर पजूा क�न,

'प�नीभतु��व�योग च भता�भाया�सम�ुवम ।् ना�वु��त
यथा �ःख दं�प�या�न तथा कु� ॥'

असा म�ं �हणनू नवराबायकोचा �वरह न कर�यासाठ�
�ाथ�ना करावी. �यानतंर च�ंाला अ�य� दऊेन
न�भोजन कराव.े या�माण चेार म�हनपेय�त ��यके
व� ��तीयलेा पजूा क�न, बायको असल�ेया
�ा�णाला श�यादान �ाव आे�ण सव� साम�ुीसह
��तमचे देान कराव.े ह �ेत के�यान सेात ज�मपय�त
अ��य अस देा�प�यसखु, प�ुधना�दकाचंा अ��य
लाभ व स�तत गहृ�था�म याचंी �ा��त होत.े या
�ताला च�ंोदयान �ेापललेी �त�थ �यावी; कारण,
पजूा वगरै सेव� काही च�ंोदयानतंर करावी, अस येा



बाबतीत सा�ंगतल आेह.े ��तीया जर दोन �दवस
च�ंोदय�ा�पनी असली अथवा दो�ही �दवशी तशी
नसली, तर �सया� �दवसाची �यावी.
-------------------

�नण�य�स�ध नुसुार चातमुा�स
-------------------

चातमुा��य�त

अ�वैचातमुा��य�तारभंउ�ोभारते
आषाढेत�ुसतपे�एेकाद�यामपुो�षतः
चातमुा��य�तकंुया����कं�च��यतोनरइ�त
अ�य�न�य�वतं�वैो�म्
वा�ष�का�ंतरुोमासा�वाहय�ेकेन�च�रः
�तनेनोचदेा�ो�त�क��बषवं�सरो�वम्
असभंवतेलुाक��पकत��तं��य�नतइ�त
तनेाषाढश�ुलकैाद�या�ंाद�यापंौण�मा�यावं
समा��त�तकुा�त�कश�ुल�ाद�यामवेत��ंहमे
चतधुा�ग�ृवचैीण�चातमुा��य�तनंरः



का�त�केश�ुलप�ते�ुाद�यातं�समापय�ेद�त अ�यारभंः
श�ुा�तादाव�पकाय�ः
नशशैवनंमौ�चंश�ुगवु�न�वा�तथःे
खडं�व�ंच�तयदेादौचातमुा��य�वधौनरइ�तहमेाद्
इदचं��तीया�ारभं�वषयम �्थमारभं�तनुभव�यवे
आशौचम�य�ेप��तीया�ारभंोभव�त
अश�ुचवा�श�ुचवा��पय�द��ीय�दवापमुान �्तमते�रः
कृ�वाम�ुयतसेव�पातकै�र�तभाग�वाच�नद��पक
आर�धसेतूकंन�यादनार�धतेसुतूक�म�त�व�णवुचन
य�अुस�ंातंतंथामासदंवै�ेप�यचेकम��ण
मलमासमशौचचंवज�य�ेम�तमा�रइ�तहमेा�ौ
चातमुा��य�त�करणभे�व�यवचनं
त�पषूानमु�ंणम�ंवदसबं�मं�यपे�ठत�म�त�यें
अ�यथा�प�य�यपवू���य�ववाहाद�ेचातरु �्सगंः
�करण�नवशे�ेपवा�थमारभं�वषय�ंयें
के�च��ु�तवष�चातमुा��य�त�योगाना�ंभन त्�
��तवष�चयः कुया�दवेवंसै�ंमर�ह�र�
दहेातंऽे�त�द��तने�वमाननेाक� वच�सा
मोदत�ेव�णलुोकेसौयावदाभतूस�ंलव�म�तहमेाद ।्



�ा एकादशीसच चातमुा��य�ताचंा आरभं सागंतो.
भारतातं - “ आषाढश�ुलप�� एकादशीस उपोषण
क�न कोण�याही चातमुा��य�ताचा आरभं �नय�मत
होऊन मन�ुयान�करावा. ” चातमुा��य�त �न�य आह,े
अस�तथे�च सागंतो - “ वा�ष�क ( वषा�कालाच )े चार
म�हन केोण�याही �तान�घालवाव.े अस�न करील तर
�या मन�ुयास सवं�सराच�पाप लागत�. चार म�हन �ेत
न होईल तर तलूस�ंातंीस सयू� असताहंी त��त य�नान�
कराव�. ” याव�न आषाढश�ुल एकादशी, �ादशी,
�क�वा पौ�ण�मा याचं ठेाय� आरभं करावा. आ�ण
समा��त तर का�त�कश�ुल �ादशीसच करावी; त�
सागंतो. हमेा��त भारतातं - “ मन�ुयान�चातमुा��य�त
चार �कारच�( �ावणातं शाक, भा�पदातं दह�,
आ��नातं �ध, का�त�कातं ��दल ह�वज�न�प ) �हण
क�न आचरण केलले�त�का�त�कश�ुल �ादशीस
समा�त कराव�. ” चातमुा��य�ताचा आरभं ग�ुश�ुा�ंया
अ�ता�दकातंही करावा. कारण, “ श�ु व ग�ुच�
�शश�ुव, अ�त व खडंा�त�थ याचंा �वचार
चातमुा��य�ताच आेरभंा�वषय� मन�ुयान�क�ं नय ”े



अस�हमेा��त व�ृगा�या�च�वचन आह.े ह�वचन �सया�
वगरै आेरभंा�वषय� होय. �थमारभं तर होत नाह�च.
आशौचाम�य�ही �सया� वष� वगरै �ेतारभं होतो. कारण
“ ��ी �क�वा प�ुष अश�ुच �क�वा श�ुच असले तथा�प
�यान�ह��त केल�असता संव� पातकापंासनू म�ु
होतो ” अस�भाग�वाच�नद��पक�त �कादंवचन आह.े
आ�ण �ारभं केल�ेया�वषय� सतूक नाह�, आरभं केला
नसले तर �या�वषय� सतूक दोष होतो ” अस�
�व�णवुचनही आह.े आता जं�“ दवै�प�यकमा�च ठेाय�
मलमास व अशौच व�य� कराव�, �हणज मेलमासातं व
आशौचातं दवै�प�यकम� क�ं नय.े ” अस�हमेा��त
चातमुा��य�त�करण� भ�व�यवचन आह ते�
पषूानमु�ंण म�ंासारख�असबं� म�य�प�ठत आह,े
अस�जाणाव�. असबं� �हटल�नाह� तर हमेा��त
पवू�� �प�यकम� व �ववाह याचंा चातमुा��य�ताम�य�
काय �सगं आह ?े अथवा चातमुा��य�त�करणातं त�
वचन ससुबं� मा�नल�तरी �थमारभं�वषयक जाणाव�.
के�चत �्व�ान त्र ��तवष� चातमुा��य�त�योग �भ�
�भ� अस�यामळु��सया� वष� आशौचा�द �ा�त असतां



��तीया�द�योग ( ��तीया�द�तारभं ) होतच नाह�
अस��हणतात. त�बरोबर नाह�; कारण, “ ��तवष�
हरीच��मरण क�न अस�जो �त करील तो दहेातं�
सयूा�सार�या तजे�वी अशा �वमानातं बसनू क�पपय�त
�व�णलुोक� आनदं पावतो. ” अस�हमेा��त
भ�व�यवचन आह.े याव�न ��तीया�द आरभं अव�य
आह.े आता हंा �व�तार रा� दं.े

इदचं�शवभ�ा�द�भर�पकाय�
�शववेाभ��सयं�ुोभानौवागणनायके
कृ�वा�त�य�नयमयंथो�फलभा�भव�ेद�त��
�त�हण�कार�तहुमेा�ौभ�व�य मेहापजूातंतः
कुया��वेदवे�यच��णः
जातीकुसमुमाला�भम��णेाननेपजूयते्
स�ुत�ेव�यजग�ाथजेग�स�ुतभंव�ेददं
�वब�ुचे�वब�ुते�स�ोमभेवा�यतु
एवतंा�ं�तमा�ंव�णोः पजू�य�वा�वयनंरः
�भाषतेा�तो�व�णोः कृताजं�लपटु�तथा
चतरुोवा�ष�का�मासा�दवे�यो�थापनाव�ध
इमकं�र�य�ेनयम�ंन�व��नकंु�म�ेयतु



इद�ंतमंयादवेगहृीतपंरुत�तव
�न�व��न�ंस��मायात�ुसादा�वकेशव
गहृीत�े�म��तदेवेपचं�वयं�दमभेवते्
तदाभवतसुपंणू��व��सादा�जनाद�न
गहृीत�े�म��तदेवेय�पणू�मतृो�हं
त�मभेवतसुपंणू��व��सादा�जनाद�न�ेत ।
ह�चातमुा��य�त �शवभ�ा�दकानं�ह� कराव�. कारण,
“ �शव �क�वा सयू� अथवा गणप�त याचं ठेाय� भ��य�ु
असललेा मन�ुय �त�नयम करील तर यथो� फल
पावले. ” अस���ववैता�त वचन आह.े �त�हणाचा
�कार तर हमेा��त भ�व�यपरुाणातं सागंतो -
“ दवेाचंाही दवे असा जो �व�ण �ुयाची महापजूा क�न
जाई�या प�ुपमालानं� पढु�सा�ंगतल�ेया म�ंान�पजूा
करावी. ” तो म�ं - “ स�ुत �ेव�य जग�ाथ जेग�स�ुतं
भव�ेददम ॥् �वब�ु चे �वब�ुते �स�ो म भेवा�यतु ॥
” या म�ंान��या �व�ण�ु�तमचेी प�ुषान��वतः पजूा
क�न हात जोडनू �व�ण�ूया पढु��ाथ�ना करावी. ती
अशी - “ चतरुो वा�ष�कान म्ासान द्वे�यो�थापनाव�ध
॥ इम कं�र�य �ेनयम �ंन�व��न कंु� मऽे�यतु ॥ इद �ंतं



मया दवे गहृीत पंरु�तव ॥ �न�व��न �ंस��मायातु
�सादा�व केशव ॥ गहृीत�े�म��त देवे पचं�व यं�द मे
भवते ॥् तदा भवत सुपंणू��व��सादा�जनाद�न ॥
गहृीत�े�मन �्त देवे य�पणू�मतृो �ह ॥ं त�म भेवतु
सपंणू��व��सादा�जनाद�न�ेत ॥ ”

त�भाग�वाच�नद��पकायानं�ृस�हप�रचया�यां
�ावणवेज�य�ेछाकंद�धभा�पद तेथा
��धमा�यजुमेा�सका�त�के��दल�ंयज�ेद�त
�कादं�ेपचातमुा��यक�पे
च�वाय�ता�न�न�या�नचतरुा�मव�ण�नां
�थममेा�सकत���ंन�यशंाक�तनंरःै
��तीयमेा�सकत��दं�ध�तमन�ुमं
पयो�ततंतृीयतेचुतथु��प�नशामय
��दलबं�बीजचंवतृाकंंच�ववज�यते्
�न�या�यतेा�न�व����ता�या�म�नी�षणः
जबंीररंाजमाषा�ंमलूकंर�मलूकं
कू�माडंचं�ेदुडंचंचातमुा��य�ेयज�ेबधुः तथा
�वशषेा�दर�धा��कू�माडं�ंत��तण��यजते्
जीण�धा�ीफल�ंा�कंथ�ंच�कायशोधन�म�त
तीथ�सौ�य�ेकादं वेा�ष�का�ंतरुोमासा��स�ुतवेजैनाद�ने



मचंखटव्ा�दशयनवंज�य�े��मा�रः
अनतृौवज�य�ेाया�मासंमंधपुरौदनं
पटोलमंलूकंचवैवृंताकंचनभ�यते्
अभ�यवंज�य�ेरूा�मसरू�ंसतसष�पं
राजमाषा�कु�ल�था�ं आशधुा�यचंस�ंयजते्
शाकंद�धपयोमाषान �्ावणा�दषसु�ंयजते अ्�
�यज�ेद�तवज�नसकं�प�पः पयु�दासो�येः �तोप�मात्
।
चातमुा��य�ता�ंवषय� भाग�वाच�नद��पक�त
न�ृस�हप�रचय�त भ�व�यातं - “ �ावणमास� शाक
( भाजी ), भा�पदातं द�ध, आ��नातं ��ध, का�त�कातं
��दल ( दोन डाळ�चा ) ह� सोडाव�. ” �कादंातंही
चातमुा��यक�पातं - “ चार वणा��या चारी आ�मातं�या
मन�ुयासं ह� चार �त��न�य होत. त� अश� - मन�ुयानं�
प�ह�या म�ह�यातं �न�य शाक�त कराव�. �सया�
म�ह�यातं उ�म द�ध�त कराव�. �तसया� म�ह�यातं
पयो�त कराव�. चव�यातंही सागंत�, �वण कर -
��दल, ब�बीज, वृंताक ह� व�य� कराव�. ह� �त��न�य
होत अस��व�ान �्हणतात. जबंीर, राजमाष



( चव�या ) मळुा, र�मलूक, कू�माडं, इ�दुडं ह�
चातमुा��यातं व�य� कराव�. तस�च �वशषे�क�न बोर,
आवंळा, कू�माडं, �च�च, ह� व�य� कराव�. परतं जुनुे
आवंळ देहेशोधनाथ� काहं� �याव.े ” तीथ�सौ�यातं
�कंदपरुाणातं - “ वा�ष�क चार म�ह�यातं जनाद�न
�नजला असता मंचंक, खटव्ा इ�या�दकावंर शयन
भ��मान म्न�ुयान�व�य� कराव�. ऋतकुाला
( रजोदश�नापासनू १६ �दवस ) वाचंनू ��ीगमन व�य�
कराव�. मासं, मध, परा�, पडवळ, मळुा, वागं�ह�
भ�ण क�ं नयते. अभ�य पदाथ� मसरूा, पाढंर सेष�प
( मोहया� ) ह अे�यतं सोडाव.े चव�या, कु�ल�थ,
आशधुा�य ( तषुधा�य ) ह� सोडाव�. शाक, द�ध, पय,
माष ह� �ावणा�द चार मासातं व�य� कराव�. ” यथे�
वज�न करण�ह��त अस�यामळु�‘ �यजते ’् हा
वज�नसकं�प�प �नषधे जाणावा.
अ�के�च�छाका�यपं�प�ुपाद��यमरकोश�यश
इ�त�ीर�वा�मना�ा�यानात्
�जंनमा��य�नषधेमाच�ते
अ�यतेशुाकश�द�यप�ा�ददश�वधशाकेयोग�ढ�व



योगा�च�ढेब�लीय��वा�सपूाद�नाम�प�यागा तने
मलूप�करीरा�फलकाडंा�ध�ढकाः
�व�प�ुपकंवचचं�ेतशाकंदश�वध�ंमतृं
इ�त�ीर�वा�मनो��यशाक�य�नषधे इ�त अ�ध�ढक
अकंुरः व�ततु�त तु��कालो�वाः शाकावज�नीयाः
�य�नतः
ब�बीजमबीजचं�वका�रच�ववज�य�ेद�तभ�व�य
अ�त�कालो�वजातीय�व�ंवव��तं
तनेातपा�दशो�षतानावंषा�तरो�वानाम�पन
अ�त�कालो�व�वमा��ंवव��तनंततु�मा�
इ�त�न�कष�ः ब�बीज�म�यनकेबीज�म�तके�चत्
इतरावयवाप�ेयाबीजावयवाय�बहव�त�द�यन्
अबीजकंदला�द व�ततु�तु
इदमंहा�नबधं�ेभावा��मू�लमवे आचार�द�पे
वृंताकंचक�ल�गचं�ब�वौ�बर�भः सटाः
उदरये�यजीय��तत�य�रतरोह�रः तथापराक�दवेलः
��चय�तथाशौचसं�यमा�मषवज�नं
�त�ेवतेा�नच�वा�रव�र�ानी�त�न�यः ॥
यथे�कोणी �थंकार ‘ शाका�य पं�प�ुपा�द ’ अस�
अमरातं आह �ेयाची �ा�या ‘ श�यतऽे�शतुंअनने ’



�ह० �यान�भोजन कर�यास श�य होत�त�शाक अशी
�ीर�वामीन�केली आह �ेहणनू भोजनसमय� त�डास
लाव�या�या सव� चटणी को�श�बरी भा�या याचंा �नषधे
क�रतात. इतर �व�ान म्लू प� इ�या�द पढु�
सागंावया�या दहा �कार�या शाकाचंठेाय� शाकश�द
योग�ढ आह,े व योगाप�ेा (ं ��ुप�ीप�ेा )ं �ढ�
बलव�र अस�यामळु�; आ�ण अस�न केल�तर वरण
इ�या�दकाचंाही �याग �ा�त होत अस�यामळु�वरील
मताचा �याग क�रतात. तणे�क�न अस�स�ूचत होत�क�,
“ मळू, प�, करीर ( क�ब ), अ�, फल, काडं,
अ�ध�ढक ( मोड आलले�धा�य ), साल, प�ुप, कवच
�ा दहा �कार�या शाका होत. ” �ा �ीर�वामीन�
सा�ंगतल�ेया दश�वध शाकाचंा �नषधे होय. वा�त�वक
�हटल�तर - “ �या �या काल� उ�प� �या शाका �या
�य�नान�सोडा�ा. ब�बीज, वीजर�हत व �वकारी ह�
सोडाव� ” �ा भ�व�यवचनाव�न �या �या काल� उ�प�
दश�वध शाकाचंा �नषधे होय. यथे��या काल� उ�प�
जात��या शाका व�य�, अस�अस�यामळु�पवू�वष�
उ�प� असनू उ�हान�सकुवनू ठे�वल�ेयाचंाही �नषधे



होतो. या वचनातं ‘ �या काल� उ�प� ’ इतकाच अथ�
करावयाचा आह.े ‘ �याच काल� उ�प� ’ असा नाह�.
कारण, तसा केला तर गौरव हा दोष यतेो. याव�न
असा अथ� के�यान��या काल� उ�प� होत असनू इतर
काल� होणाया� त�डल� इ�या�दकाचंा �नषधे होतो. या
वचनातं ‘ त��कालो�वाः ’ �हणज ‘े �या �या काल�
उ�प� ’ अशी वी�सा ( ����� ) अस�यामळु�
आपाप�या काल� उ�प� झाल�ेया सवा�चा �नषधे हा
साराशं समजावा. ब�बीज �हणज अेनके बीज अस�
कोणी �हणतात. इतर अवयवापं�ेा बंीजावयव �यातं
अ�धक त�ब�बीज, अस�अ�य �हणतात. व�ततुः
पा�हल�तर ह�वचन महा�नबधंातं नस�यामळु�त�
�नमू�लच होय. आचार�द�पातं - “ वृंताक ( वागं�),
क�ल�ग, �ब�व, उबंर, �भःसटा ( द�धा� ) ह� �या�या
पोटातं �जरतात �यास ह�र �र होतो. ” तस�च
अपराका�त दवेल - “ ��चय�, श�ूचभू�तपणा,
स�यभाषण, आ�मषवज�न ह� चार, �ताम�य�व�र� होत
हा �न�य आह.े ”

आ�मषा�नचो�ा�नरामाच�नच�ं�कायापंा



�ा�यगंचणू�चमा�बजुबंीरबंीजपरूकं
अय��श�माषा�दय���णोर�नव�ेदतं
द�धम�मंसरूचंमासंचं�ेय�धा�मषं
��यतं��शेल�यसं�ुतदेवे�ेववज�यते प्ा�े
का�त�कमाहा��ये
गोछागीम�हषी��धाद�य��ुधा�दचा�मष धंा�यमेस�ूरकाः
�ो�ाअ�पंयू��षततंथा ��ज��तारसाः
सव�लवणभं�ूमजतंथा
ता�पा���थतगं�जंलपं�वलस�ं�थतं
आ�माथ�पा�चतचंा�मा�मषतं��मतृबंधुःै तथा �न�पावान्
राजमाषा�ंमसरूसं�ंधता�नच
वृंताकंचक�ल�गचंस�ुतदेवे�ेववज�यते्
स�ंधता�नलवणशाकाद��न ।
आ�मष�सागंतो रामाच�नच�ं�क�त प�परुाणातं -
“ �ा�यगंचणू� ( �श�पीचा चनुा ), चम�दक ( पखाल
इ�या�दकातंल�उदक ), जबंीर, बीजपरूक ( महाळुंग ),
य�शषे नसनू �व�णसू �नव�ेदत नाह� त�माषा�द अ�,
द�धा�, मसरूा, मासं ह� आठ �कारच� आ�मष�होत.
आपआप�या दशेातं �मळणारा असा �चकर पदाथ�



तोही दवे �नजला असता वं�य� करावा. ” प�परुाणातं
का�त�कमाहा��यातं - “ गाय, बकरी, म�हषी यावंाचंनू
इतराचं���धा�दक, व घा�याम�य�मसरूा, पयु��षत अ�,
�ा�णापासनू �वकत घतेलले सेव� रस, भमूीपासनू
उ�प� झाल�ल�मीठ, ता�ंया�या पा�ातं ठेवलले�गाईच�
��धा�द, प�वलोदक, आपणासाठ�च �शजवलले�अ�
ह� अ�मष�होत, अस��व�ान स्ागंतात. ” तस�च “ पावट,े
चवळ�, मसरूा, स�ंधत ( लोणच�वगरै )े, वागं�, क�ल�गड�
ह� दवे �न���थ असता वं�य� कराव�. ”

त�वै�व�णधुम�चत�ुव�पीहमासषेहु�व�याशीनपापभाक्
ह�व�या�णतपु�ृवीच�ंोदयभे�व�ये
हमै�ंतकं�सता��व�धंा�यमं�ुायवा��तलाः
कलायकंगनुीवारावा�तकुं�हलमो�चका
ष��काकालशाकंचमलूकंके मकुेतरत क्ंदः
स�धवसाम�ुगे�चेद�धस�प�षी
पयोन�ुधतृसारचंपनसा�हरीतक�
�प�पलीजीरकंचवैनागरगंचं�त��णी
कदलीलवलीधा�ीफला�यगडुम�ैवं
अतलैप�कंमनुयोह�व�या�ण�च�त इे�त



�सता��व�अंन�ूमप�कं धा�यचंतडंलुाः
केमकुंकेमतुाइ�त�ा�यषे�ु�स�ः कंदः
कलाय�तसुतीनक इ�यमरः बटरुीइ�त��स�धंा�यं
मदनर�न�ेयवे अंग��तस�ंहताया हंमैतंा��ु�वा
नारीकेलफलचंवैकदलीलवलीतथा
आ�मामलकंचवैपनसचंहरीतक�
�तातंर�श�तचंह�व�यमं�वतबेधुाः ।
तथे�च �व�णधुमा�त - “ चातमुा��यातं जो ह�व�य भ�ण
करील तो पापी होत नाह�. ” ह�व�य�सागंतो -
प�ृवीच�ंोदयातं भ�व�यातं - हमेतं ऋतूंत उ�प�
झालले�असनू ऊ��यावाचंनू प�क, धा�य ( तडंलु ),
मगू, यव, �तल, कलाय ( वाटाण,े मठरी ), कागं, नीवार
( दवेभात ), वा�तकु ( बथवुा - चदंनबटवुा ),
�हलमो�चका ( चाकवत ), ष��का ( साठ�भात ),
कालशाक ( ), मळुा, केमकुेतरत (् केमतुा असा
�ा�यदशेी ��स�कंद ), स�धलेोण, सम�ुमीठ, गाईच�
दह� व तपू, लोणी न काढलले��ध, फणस, आबंा,
हरीतक�, �प�पळ�, �जर�, नागरगं, �च�चा, केळ�,
लवलीफल, आवंळा, गळुावाचंनू इतर उसंाच पेदाथ�, हे



सार तेलेातं प�क न केलले अेसल �ेहणज हे�व�य
आहते, अस�म�ुन सागंतात. ” मदनर�नातंही अस�च
सा�ंगतल�आह.े अग��तस�ंहत�त - हमै�ंतकं० ’ ह�वरील
वचन सागंनू - “ नारीकेलफळ, केळ�,
लवली ( ), आबंा, आवंळा, फणस, हरीतक�, आ�ण
अ�य�तातं �श�त त�, यासं प�ंडत ह�व�य�मा�नतात.

अ�याय�प�ता�य�ुा�नहमेा�ौभ�व�ये
��ीवानरोवाम��ोधमा�थ�स�ुढ�तः
ग�ृ�या��यमानतेा�दतंधावनपवू�कान्
तषेाफंला�नव�या�मत�कतृ�णापंथृक् पथृक्
मधरु�वरोभव�ेाजाप�ुषोगडुवज�नात्
तलै�यवज�ना�ाज�सुंदरागंः �जायते
कटतुलैप�र�यागा�छ�नुाशः �जायते
योगा�यासीभव�े�तसु��पदमा�युात्
ताबंलूवज�ना�ोगीर�कंठ�जायते
घतृ�यागा�चलाव�य़संव���न�धतनभु�वते्
शाकप�ाशना�ोगीअप�कादोऽमलोभवते्
भमूौ��तरशायीच�व�ोम�ुनवरोभवते्
एकातंरोपवासने��लोकेमहीयते



धारणा�खरो�णाचंगगंा�नानफललंभते्
मौन�तीभव�े�ततु�या�ाऽ�ख�लताभवते्
भमूौभुं�ेसदाय�तसुप�ृथ�ाः प�तभ�वते्
�द��णाशतयं�तकुरो�त�त�ुतपाठकः
हसंय�ु�वमाननेसच�व�णपुरु�ंजते्
अया�चतने�ा�ो�तप�ुा�ध�या���वशषेतः
ष�ा�कालभो�ायः क�प�थायीभव�ेद�त
पण�षयुोनरोभुं�ेकु���ेफललंभते्
गडुवज�नरोद�ा��तृतंा�भाजनं
स�हर�यनंर��ेलवण�या�यय�ंव�धः
स�ुतदेवेतेयुो�व�णोः �शव�यागंणमच�यते्
पचंवण��तयुो�न�य�ंव��तकैः प�कै�तथा
सया�त��लोकं�हगाणप�यमवा�युात्
अथषैासंमा�तौका�त��यादंाना�न
एकभ��तदेपंतीसपं�ूयधनेदु�या न�ेव��यगुम्
एकातंरोपवासगेौः भशूयनशे�या ष�कालभोजनगेौः
�ी�हगोधमूा�द�यागहेमै�ी�ा�द कृ��गेोय�ुमं
शाकाशनगेौः पयो�तचे द�धमधघुतृ�तषेवुासोगौ�
��चय��वण�म�ूत�ः ताबंलू�तवेासोयगुं
मौनघेतृकुंभोव��यगुघंटंाच



दवेा�रेगंमा�लकाकरणधेनेहु�मप�चं
द��पका�तदे��पकावासोयगुचं
भ�ूमभोजनपेण�भोजनचेका�ंयपा�गंौ�
चत�ुपथद�पगेो�ासचेगोवषृौ �द��णाशतवे��ं
अन�ुेष�ुवण�गौ��ेया�दहमेा�ौ�येम ।्
इतरही �त�सागंतो हमेा��त भ�व�यातं - “ ��ी �क�वा
प�ुष जो माझा भ� �यान��ढ�त होऊन दतंधावन
क�न ह (े पढु�सागंावयाच )े �नयम �हण कराव.े ते
�हण करणारासं फळ��नर�नराळ� सागंतो - गळू व�य�
के�यान�मधरु�वरी राजा होतो. तले व�य� के�यान�
सुंदरागं होतो. कटतुलै व�य� के�यान�श�नुाश होतो.
योगा�यास करील तो ��पदात��ा�त होतो. ताबंलू
व�य� के�यान�नाना�वध भोग�ा��त व र�कंठ होतो.
घतृ व�य� के�यान�लाव�यय�ु व ��न�धशरीर होतो.
शाकपान�भ�ण क�न राहाणारा भोगी होतो. अप�क
खाणारा �व�छ होतो. भमूीवर �क�वा ��तरावर
( दभा�वर ) �नजणारा म�ुन��े �ा�ण होतो.
एकातंरोपवासान���लोक� प�ूय होतो. नख�व रोम
या�ंया धारणान�गगंा�नानाच�फल �ा�त होत�. मौन�त



जो करतो �याची आ�ा अ�ख�लत चालत.े भमूीवर
�नरतंर जो भोजन करतो तो प�ृवीप�त होतो. जो
�त�ुतपाठ करीत �व�णलूा शभंर �द��णा क�रतो तो
हसंय�ु �वमानातं बसनू वकैंुठ� जातो. अया�चत
भोजनान�ध�य� ( धमा�स �हतकर ) प�ुातं��ा�त होतो.
सहा�ा अ�काल� ( दोन �दवस उपोषण क�न
�तसया� �दवश� सायकंाळ� ) जो भोजन करतो तो
�वग�लोक� �चरकाल राहतो. पानावंर जो मन�ुय भोजन
करतो तो कु���ेफल पावतो. गळू व�य� करणाया�न�
गडुपणू� ता�पा� सवुण�स�हत �ाव�. मीठ व�य�
करणारान�ही स�हर�य ता�पा� �ाव�. दवे �नजला
असता पंाचंरगंी �व��तक�व कमल�याहं�क�न �व�णचूे
�क�वा �शवाच अेगंणाची पजूा करील तो ��लोक�
जाऊन गाणप�यात�पावले. ” आता यंा �ता�ंया
समा�तीस का�त�क�स दान�सागंतो - एकभ�ु�ती यान�
दपं�याची पजूा क�न धने (ु गाय ) �ावी. न��ताचे
ठाय� दोन व���. एकातंरोपवासास गाय. भशूयनास
श�या. ष�कालभोजनास गाय. �ी�ह गोधमूा�दका�ंया
�यागास सवुण��ी �ा�दक. कृ���त केल�तर दोन



गायी. शाकभ�णास व पयो�तास गाय. द�ध, मध,
घतृ या�ंया �तासं व�� व गाय. ��चय�धारण केल�तर
सवुण�म�ूत�. ताबंलू�तास दोन व���. मौन�तास घतृकुंभ,
दोन व���, घटंा ह� �ाव�. दवेापढु�रगंमा�लका
कर�यास गाय व सवुण�कमल. द��पका�तास द��पका
व दोन व���. भ�ूमभोजनास व पण�भोजनास
का�ंयपा� व गाय. चत�ुपथ� द�पदानास व गो�ासास
गाय व बलै. शत�द��णा�तास व��. न सा�ंगतल�ेया
अ�य�ता�ंवषय� �वण� व गोदान कराव�, इ�या�द �कार
हमेा��व�न जाणावा.
तथाचभाग�वाच�नद��पकायापंा�े
शयनीबो�धनीम�यशेमी�वा�पमाग�कैः
भृंगराजनेदवेा�ंतनुाच�यीतकदाचन हमेा�ौपा�े
आषाढा�दचतमुा�सान�यगंवंज�य�ेरः
समा�तौचपनुद��ा��लतलैयतुघंटं
आषाढा�दचतमुा�सवंज�य�ेखकृंतनं
वृंताकंगृंजनचंवैमधसु�प�घ�टा��वतं
का�त��यातं�पनुह�म�ंा�णाय�नवदेयते्
अ�या�य�पकेशकत�ना�दवज�नसकं�पान�ुपा�ण



टोडरानदं�ेकादं एेकातंर�ं�तंरवंाकुया��मासोपवासकं
अनोदनफंलाहारनं��तमथा�पवा ।
तस�च भाग�वाच�नद��पक�त प�परुाणातं सागंतो -
“ शयनी व बो�धनी �ा एकादश�म�य�( चातमुा�सातं )
शमी, �वा�, आघाडा, माका याहं�क�न दवेाचं�पजून
कध�ही क�ं नय.े ” हमेा��त प�परुाणातं -
“ आषाढा�द चार म�ह�यातं मन�ुयान�अ�यगं व�य�
करावा. �या�या समा�तीस �तलतलैान�य�ु घट �ावा.
आषाढा�दक चार म�हन नेख�काढण�, व वागं�, गाजर,
मध, ह� व�य� कराव� व �याच सेमा�तीस सवुणा�चा तो
तो पदाथ� व घतृय�ु घट �ा�णास �ावा. ” अ�यही
केशकत�ना�दवज�न�त�प�ृवीच�ंोदयाव�न जाणाव�.
टोडरानदंातं �कंदपरुाणातं - “ एकातंरोपवास, दोन
�दवसा�ंया अतंरान�उपवास, मासोपवास, अनोदन,
फलाहार, अथवा न��त ह� कराव�. ”

अ�वैत�तम�ुाधारणम�ुंरामाच�नच�ं�कायाभं
शय�याचंवैबो�ध�याचं�तीथ�तथवैच
शखंच��वधाननेव��पतूोभव�ेर इ�त
अत�ततननू�तदामोअ�तुइे�तऋ�वदेात्



सहोवाचया�व��य�त�मा�पमुाना�म�हताय
स�ुोकमौलवे�मा��य��ननासदंधत इ�तशतपथ�तुःे
�त���णोअ�जच�ेसतु�तजे�माभंोधीतत�वचेर्
मलूबेा�ोद�ध�यपेरुाणा��ुल�गा�यगंते�तायधुा
इ�तसामवदेात अ्��नहो�यंथा�न�यवंदे�या�ययनयंथा
�ा�ण�यतथवैदेतं�तम�ुा�दधारण�म�तप�परु �ा�णः
���योव�ैयः श�ूोवाय�दवतेरः
शखंम�ुा�ंकततन�ुतलुसीमजंरीधरः
गोपीचदंन�ल�तागंो����ेदघकंृतः इ�तकाशीखडंात्
त��कार�तरुामाच�नच�ं�कातो�येः ।
याच एकादशीस त�तम�ुाधारण सागंतो
रामाच�नच�ं�क�त भ�व�यातं - “ शयनी व बो�धनी
एकादशीस तस�च च�तीथा�त शखंच��वधान�क�न
मन�ुयान�अ��नपतू �हाव�. ” कारण, “ �याची तन तु�त
झाली नाह� �याला परम�ेर�ा��त होत नाह� ” असा
ऋ�वदेम�ं आह.े “ �या या�व��यान�अस�सा�ंगतल�
आह के�, प�ुषान आे�म�हताक�रता हंरीच�भजन
कराव�. भगवतंाच� �च� अे�नी�या योगान�धारण
क�रतात. ” अशी शतपथ��ुत आह.े “ ��े मन�ुय



अगंावर त�त आयधु�अप�ण करणार जे�मसागर
तर�याक�रता �ंव�णचू� कमलच��तापवनू बा�मलूाचे
ठाय� धारण क�रतात. ” असा सामवदे आह,े आ�ण
“ जस�अ��नहो� �न�य व वदेा�ययन �न�य तस�
त�तम�ुा�दधारण �ा�णाला �न�य आह.े ” अस�
प�परुाणवचनही आह.े �ा�ण, ���य, व�ैय, अथवा
श�ू �क�वा �सरा कोणी मन�ुय आपल�अगं शखंम�ुने�
अ�ंकत क�न तलुसीमजंरी धारण करणारा व
गोपीचदंनाचा अगंास लपे केललेा असा मन�ुय पा�हला
असता �ंयाला ( पाहाणाराला ) पातक कोठून होणार ?
” अस�काशीखडंवचन आह.े तो त�तम�ुाधारण�कार
तर रामाच�नच�ं�केपासनू जाणावा.
प�ृवीच�ंोदयादय�तु
य�तसुतं�तशखंा�द�ल�ग�च�तननु�रः
ससव�यातनाभोगीचडंालोज�मको�टषु
��जतंतु�तशखंा�द�ल�गा�ंकततनुंनरः
सभंा�यरौरवयंा�तयाव�द��ा�तदु�श�ेतबहृ�ा
शखंच�ा�कंनचंगीतन�ृया�दकंतथा
एकजातरेयधंम�नजात�ुया�जू�मनः



शखंच�ेमदृाय�तकुुया���तायसनेवा सश�ूव��हः
काय�ः सव��मा��जकम�णः
यथा�मशानजकंा�मनह�सव�कम�स तुथाच�ा�ंकतो�व�ः
सव�कम�सगु�ह�तः तथा
�शवकेशवयोरकंा�ंछूलच�ा�दकान �्�जः
नधारयतेम�तमा�व�ैदकेव�म��न��थत
इ�त�व��वा�लायना�दवचनात्
ऋ�वदेा�द�तुीनाम�याथ��वाद�य�तुीनाचंा
च�ा�दधारणशं�ू�वषय�म�यचूःु
न�ृयचंोदराथ��न�ष��म�त�ीधर�वामी
य��प�नषधे�य�ा��तसाप�े�वा���ध��वन
नतौपशौकरोती�तव��क�पोय�ु�तथा�प
एकजातरेयधंम� इ�यनने�व�धवा�यानामपुसहंारात्
��जा�त�नषधेो �न�यानवुाद इ�ततदाशयः
अ��श�ाचारएवसकंटपाश�नः सरणस�ृण�र�तस�ंपेः ।
प�ृवीच�ंोदया�दक �थंकार तर “ जो
त�तशखंा�दम�ुाय�ुशरीर मन�ुय तो सव� यातना
भोगणारा व को�ट ज�माचठेाय� चाडंाल होतो.
त�तशखंा�द�च�ानं� अ�ंकत आह शेरीर �याच�अशा
��जाश� जो मन�ुय भाषण क�रतो तो चवदा इ�ं



आहते त�पय�त रौख नरकातं जातो ” अशा बहृ�ारद�य
वचनाव�न; आ�ण “ शखंच�ा�दकानं� शरीर अ�ंकत
करण�व गीत, न�ृय इ�या�दक करण�हा एकजातीचा
( श�ूाचा ) धम� होय, ��जात�चा मळु�च धम� नाह�. जो
म�ृ�केन��क�वा ताप�वल�ेया लोखडंान�शरीरावर
शखंच��करील �याला सव� �ा�णकमा�पासनू
श�ूासारखा बाहरे करावा. जस��मशानातंील का�
सव�कमा�स अयो�य तसा च�ा�ंकत �ा�ण सव�
कमा��वषय� �न�� होय. ” तस�च “ व�ैदकमाग� ��थत
अशा ब�ु�वान �्ा�णान��शव व �व�ण युा�ंया
शलूच�ा�दक म�ुा धारण क�ं नयते ” �ा �व�ण,ु
आ�लायन इ�या�दका�ंया वचनावं�न व ऋ�वदेा�दक
�तु�चा अ�य अथ� अस�यामळु�( �हणजे
‘ अत�ततननू�तदामोअ�तु ’े या म�ंाचा अथ� -
पयो�ता�दक�क�न �याची तन तू�त झाली नाह� �याला
सोमरसाची �ा��त नाह� - इ�या�द अथ� अस�यामंळु�)
व इतर ��ुत
मळु�च नस�यामळु�च�ा�दकाम�ुाधारण �वषयकआह,े
अस�सागंत झेाल.े न�ृय ह�उदरभर�याक�रता �ंन�ष�



आह,े भगवतंाक�रता �ंन�ष� नाह�, अस��ीधर�वामी
सागंतो. आता बंहृ�ारद�य - �व�ण -ु आ�लायना�द
वचनानं� त�तम�ुाधारणाचा �नषधे केला. याव�न
त�तम�ुाधारणाची �ा��त आह अेस�होत�व ती �ा��त
�वधीवाचंनू सभंवत नाह�, �हणनू �याचा �व�ध आह,े
अस�होत�. �या�या आ�यान�जो झाला तो �याचा
( आ�याचा ) सव�था बाध करीत नाह� असा �याय
आह,े जस�- ‘ नतौ पशौ करो�त ’ �हणज पेशयुागाचे
ठाय� आ�यभाग करीत नाह� असा �नषधे केला तरी
तो �नषधे आ�यभागाचंा सव�था बाध करीत नाह�.
करील तर उपजी�ाचा ( आ�याचा ) �वरोध होईल
�हणनू एकवळे बाध व एकवळे आ�यभागाचंी �व�ृ�,
या�माण��वक�प होतो, तसा यथे�एकदा �ंव�ध एकदा
�नषधे अथा�त �्वक�प य�ु आह,े अस�जरी आह तेरी
‘ एकजा�त जो श�ू �याचा हा धम� ’ या वा�यान�
त�तम�ुाधारणाच� ज� सामा�य वा�य��याचंा उपसहंार
�हणज -े अनकेा�ंवषय� �व�ृ ज� त�तम�ुाधारणाच�
सामा�य वा�य��याचंा एक �वषयावर �हणजे
के�यामळु���जातीला जो त�तम�ुाधारण�नषधे केला



तो अपवू� नाह�, तर �न�य जी अ�ा��त �याचाच अनवुाद
( �स�कथन ) आह,े असा प�ृवीच�ंोदया�द �थंाचंा
आशय होय. �ा वरील सव� वा�या�ंया ता�पया�व�न
त�तम�ुाधारण केल�तरी दोष आ�ण न केल�तरी दोष
असा सकंटपाश आला �यातंनू सटु�याला माग� �हटला
�हणज एेक �श�ाचारच आह.े �हणज जेसा �श�ाचार
असले तस�कराव�, हा साराशं थोड�यातं समजावा.
आषाढपौण�मा�याकंो�कला�तम�ुंहमेा�ौ
आषाढपौण�मा�यातंसु�ंयाकाल�ेयपु��थते
सकं�पय�ेमासमकें�ावण�े�यह�ंहं
�नानकं�र�य�ेनयता��चय���थतासती
भो�या�मन�ंभशू�याकं�र�य�ेा�णनादंयाम
अ�यन��त�वा�साया��ा�पनी�ा�ा
अ�वै�शवशयनो�सव उ�ो हमेा�ौवामनपरुाणे
पौण�मा�याममुानाथः �वपतचेम�स�ंतरे
व�ैया�चेजटाभारसंमदु�्�या�हव�म�णा मदनर�न�ेयवें
इयचं�दोष�ा�पनी अ�वै�ासपजूो�ा
त���म�ुता�च�ेपरवै�ेतस�ंयासप�तौ
��म�ुता��धकं�ा�पंव��ौर�णामयो�र�त



इ�त�ीरामकृ�णभ�ा�मज�दनकरभ�ानजुकमल
आषाढः समा�तः ॥
आषाढपौण�मासीस को�कला�त सागंतो हमेा��त
भ�व�यातं - “ आषाढ पौण�मासीच ठेाय� स�ंयाकाल
�ा�त असता अंसा सकं�प करावा क�,
‘ �ावणाचठेाय� एक म�हना ��यह� �नान करीन व
�नयम धारण क�न ��चय��तान�रा�न न�भोजन
करीन, भशू�या करीन, व �ा�यावंर दया करीन ’ अशा
अथा�चा सकं�प करावा. ” ह��त न��त अस�यामळु�
ही आषाढ� साया��ा�पनी �यावी. याच �तथीस
�शवशयनो�सव सागंतो. हमेा��त वामनपरुाणातं -
“ आषाढ पौण�मासीचठेाय� उमाप�त ( शकंर )
सप�शरीरान�आपला जटाभार बाधंनू �ा�चमा�वर
शयन क�रतो. ” मदनर�नातंही अस�च सा�ंगतल�आह.े
ही पौ�ण�मा �शवशयनो�सवा�वषय� �दोष�ा�पनी
�यावी. याच �तथीला �ासपजूा सा�ंगतली आह.े
�ासपजू�ेवषय� �सया� �दवश� तीन म�ुत� ( ६ घ�टका )
असले तर पराच �यावी, अस�स�ंयासप�त�त
सा�ंगतल�आह.े कारण, “ �ौर व नम�कार या�वषय�



पव� �यावयाच�त�तीन म�ुता��न अ�धक असले त�
�याव�” अस�वचनआह.े
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सकंलन :- अशोककाका कुलकण�
पाचगेावकर
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